LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 31/2016

http:// www.louznickyzpravodaj.cz
http://www.facebook.com/groups/325713347009/
http://www.louznice.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 31/2016
pro týden:
8. 8. 2016 – 14. 8. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

KOUPALIŠTĚ – HASIČSKÁ NÁDRŽ

ORDINACE LÉKAŘŮ V OBDOBÍ PRÁZDNIN
Místní
koupaliště je
čisté.
Koupání je zde
na vlastní
nebezpečí!
Koupání zvířat
je zde
zakázáno!

MUDr. Jiří Hruška
12. 8. 2016
29. 8. – 9. 9. 2016
MUDr. Jana Hniličková
29. 8. – 2. 9. 2016
MUDr. Dagmar Nowá
22. 8. – 2. 9. 2016

Voda 20 °C

LOUŽNICE – DRŽKOV – 4. 8. 2016 si 30letá žena
ze Semil se svou rodinou a přáteli vyrazila do lesa v
okolí obce Loužnice a
Držkov na Jablonecku
na houby a borůvky.
Auto zaparkovali
kolem 15.30 u silnice
I/10 mezi Loužnicí a
Držkovem, a když se
k němu o dvě hodiny později vrátili, zjistili, že je
vykradené. Zatím co se věnovali sběru lesních plodů,
zloděj u auta rozbil okénko a pak z něj odcizil kabelu s
doklady, dvěma platebními kartami, stravenkami v
hodnotě 1 700 korun a finanční hotovostí 3 500
korun. Společně s opravou okna se vzniklá škoda
vyšplhala na částku 8 200 korun. Od oznamovatelky
bylo nerozumné, že si kabelu s penězi a doklady
nechávala v autě. Tím v podstatě zloděje k rozbití
okénka a následné krádeži vyprovokovala.
VÝPADEK ELEKETRICKÉHO PROUDU
V pondělí 8. 8. 2016 v dopoledních hodinách, nastal
výpadek elektrického proudu. Výpadek elektrického
proudu způsobil strom spadený na elektrické vedení,
které shodilo sloup na Bratříkově. Vše bylo již
opraveno.
V případě, že vám nejde elektrická energie, kdykoliv
volejte: 840 850 860

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Ve dnech pátek 12.
8. až neděle 14. 8.
2016 si budete
moci pochutnat na:
Zelňačce, čevabčiči
se šťouchaným
bramborem, cibulí a
hořčicí.
Klasika na jídelním lístku zůstává: nakládaný hermelín, topinka se směsí,
smažák a řízek. Také si můžete pochutnat na palačince se zmrzlinou a
šlehačkou a zmrzlinovém poháru.

1

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 31/2016

2

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 31/2016

ČESKO FRANCOUZSKÉ PŘÁTELSTVÍ
Během minulého týdne, se uskutečnilo další setkání Česko – francouzských přátel. Z městyse Zásady vyjel
autobus směrem na Paříž v nedělním podvečeru a v pondělí ráno se účastníci zájezdu procházeli po této nádherné
metropoli. Večer se autobus přesunul na sever do Normandie do spřáteleného městečka Demouville, kde si
českou výpravu rozebrali francouzské rodiny do svých domovů.
Na celý týden byl naplánovaný pestrý program: exkurze a degustace v biscuiterii Jannette, přivítání na radnici
Demouville, piknik a petangue, koňská farma Juvigny-sous-Andaine, Anderville, procházka, piknik, pláž de la
Roche, Caen, společenský program pro české a francouzské rodiny v hale v Demouville, volný den v rodinách,
který každý využil po svém, někteří navštívili Sant mont Michel jiní památníky vylodění v roce 1944 či koupání v
moři. V sobotu večer nastalo smutné loučení a odjezd domů. Byl to krásný týden, plný zajímavostí a hlavně
vřelého a milého přátelství. V roce 2018 nashledanou opět v České republice.
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ZE SVĚTA
RADČICE - Nedělní 31. 7. 2016 ráno propršelo. Kdo mohl, sledoval radary či předpověď počasí a věřil, že odpoledne slunko
vysvitne anebo, že se počasí dostatečně umoudří, aby mohl dorazit výletní vláček, děti si mohly zablbnout ve skákacím hradu
a Atelier Žabička, aby mohli tvořit a zdobit obličeje našich dětí. Podařilo se. Celé odpoledne, až na pár kapiček deště, bylo
příjemné a umožnilo místním se sejít na tradiční červencové pouti. Halušky (pro jiné sejkory) se pekly celé odpoledne. Zájem
byl veliký. Jak jinak - z plátu a na špeku, vůni se nedalo odolat.

https://www.facebook.com/Rad%C4%8Dice-334171016714992/?fref=ts

http://jablonecky.denik.cz/
http://www.liberecky-kraj.cz/
JABLONECKÝ DENÍK V PRODEJI – Od pondělí do
soboty, můžete zakoupit Jablonecký deník, v obchodě
u paní Šmídové v Loužnici.
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KULTURA a POZVÁNKY
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
DOLÁNKY - Ze soboty na neděli okradl zatím neznámý zloděj několik návštěvníků kempu v Turnově v Dolánkách. Pachatel
vnikl do některých stanů dokonce v době, kdy tu rekreanti spali. Tuto nepříjemnou zkušenost má například rodina ze
Švýcarska, která tu nocovala ve stanu. Během spánku jim noční vetřelec odcizil přímo ze stanu mobilní telefon značky iPhone
4S a klíčky od auta, které si pak otevřel. Z něj si odnesl finanční hotovost 9 800 korun. Podobně dopadl 22letý muž z Čáslavi,
kterému drzý zloděj rozřízl stan, ve kterém spal a vzal mu mobilní telefon značky Sony Ericson včetně dvou osušek. Jenom
škoda na zničeném stanu činí 10 000 korun. To samé postihlo i 49letého Holanďana. V době, kdy spal, mu rozříznul stan a
způsobil mu tím čtyřtisícovou škodu. Nic cenného tu ale nenašel. Zloděj nevzbudil z tvrdého spánku ani 38letého muže z Mladé
Boleslavi, ke kterému se pod rouškou noci vkradl do stanu, aby mu odcizil dva mobilní telefony značky Lumia v celkové
hodnotě 22 000 korun. Na svou neopatrnost doplatil 48letý rekreant z Prahy, který si nechal přes noc pootevřené dveře u
karavanu. Když se k němu v neděli ráno vrátil, zjistil, že mu chybí mobilní telefon značky Samsung za 5 000 korun a finanční
hotovost 5 000 korun. Posledním okradeným je 49letý muž z Mladoboleslavska. Ten inkriminovanou noc přespával v
motorovém vozidle značky Ford Transit, které si na noc jen zavřel, ale neuzamkl ho. Zloděj toho využil a z přihrádky na palubní
desce mu odcizil peněženku, ze které si vzal 7 000 korun a pak ji pohodil venku. Její majitel ji ráno našel a zjistil, že mu v ní
zůstalo ještě 10 000 korun. Ty zloděj ve tmě přehlédl, protože byly uložené v jiné přihrádce peněženky. Okradení rekreanti
vyčíslili škody na majetku na částku 76 000 korun. Vše nasvědčuje tomu, že má všechny krádeže na svědomí stejný pachatel či
skupina pachatelů. Na případu nyní intenzivně pracují policisté obvodního oddělení policie v Turnově.
JABLONECKO - Policisté obvodního oddělení policie v Jablonci nad Nisou objasňují krádež dirtového kola, které v pátek ráno
zmizelo z rodinného domku v Růžové ulici v Jablonci nad Nisou. V jistém slova smyslu jde o unikát, který si nadšený cyklista
sestavil sám. Kolo je nově přestříkané na modrou barvu, má stavitelnou vidlici značky RST, představec značky ZOOM, dvojité
vyztužené ráfky, hydraulické kotoučové brzdy, široké sjezdové šlapky a široká sjezdová řidítka. Rám zdobí samolepky s nápisy
KRIPPLE, THOR STEINER a FOX. Cení si ho na 35 000 korun. Oznamovatel pevně doufá, že mu ho policisté najdou.
TANVALD - V neděli kolem 20. hodiny se odehrál na terase restaurace v Horské ulici v Tanvaldu ošklivý incident mezi
návštěvníky, který bude mít dohru u trestního soudu. Třicetiletý místní muž tu zcela bezdůvodně napadl úderem pěstí o 24 let
staršího muže a způsobil mu tím krvácivé zranění se ztrátou zubu. Když se ho zastal jeho 36letý známý, tak tím 30letého
agresora rozzuřil natolik, že si doběhl domů pro dva kuchyňské nože o délce čepele mezi 30 až 40 centimetry a hrozil mu, že
ho zabije. Nakonec mu ale nijak neublížil a z restaurace utekl. Policisté ho zhruba do hodiny vypátrali a zadrželi. Nyní se již ve
zkráceném přípravném řízení zodpovídá z přečinů ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.
JABLONEC NAD NISOU - Dne 5. 8. 2016 ve 20:15 došlo k úniku čpavku na Městském
zimním stadionu v Jablonci nad Nisou. Ve 20:18 byla událost ohlášena tísňovou linkou
na KOPIS HZS LK. Po příjezdu JPO na místo nebyla mimo objekt stadionu naměřena
žádná koncentrace čpavku. Průzkumem uvnitř objektu byl zjištěn úniku čpavku v plynné
fázi. K úniku docházelo ve strojovně chlazení. Technologie byla odstavena, byly uzavřeny
ventily. K dalšímu úniku již nedocházelo. V okolí objektu hasiči nepřetržitě měřili
koncentrace, ale k výskytu čpavku mimo objekt nedošlo. I přesto byli obyvatelé
nejbližšího okolí preventivně informováni, aby neotevírali okna a nevětrali. Detailním
průzkumem ve strojovně bylo potvrzeno, že k dalšímu úniku již nedochází a po dohodě s
hygienickou službou byl objekt řízeně odvětráván za neustálého měření koncentrací v
okolí. Hasiči na místě spolupracovali s PČR, ZZS, se zástupci města a zimního stadionu,
servisní firmou, která prováděla opravu ve strojovně, a s KHS. Dále bylo spolupracováno s firmou Unipetrol, a. s., zařazenou v
systému TRINS. Na místo byla též povolána speciální chemická laboratoř HZS Středočeského kraje, která prováděla měření
uvnitř i vně budovy. Zásah prováděly 3 JPO. Na místo události se dostavil ŘD ÚO i ŘD kraje. Při zásahu nedošlo k ohrožení
osob, nikdo nebyl zraněn, ani evakuován. Zásah na místě byl ukončen 6. 8. 2016 v 0:20. Místo události předáno PČR a správci
objektu.
ČERNÉ ÚDOLÍ:


1.8.2016 06:45 do 07:10; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; 2 havarovaná vozidla; probíhá
vyšetřování nehody; 2x OA bez zranění, omezen jízdní pruh ve směru do Železného Brodu



4.8.2016 00:55 do 03:00; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havarované vozidlo;
probíhají záchranné a vyprošťovací práce, nebezpečí; havárie OA se zraněním.



5.8.2016 17:10 do 19:15; na silnici 10 u obce Loužnice okres Jablonec nad Nisou; nehoda; srážka OA se srnou, bez
zranění osob.
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POČASÍ
Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,

PONDĚLÍ
8.8.

Den: 25/29°C
Noc: 15/11°C

PÁTEK
12. 8.

Den: 15/19°C
Noc: 10/6°C

ÚTERÝ
9.8.

Den: 22/26°C
Noc: 12/8°C

SOBOTA
13.8.

Den: 17/21°C
Noc: 12/8°C

STŘEDA
10.8.

Den: 15/19°C
Noc: 12/8°C

NEDĚLE
14.8.

Den: 18/22°C
Noc: 11/7°C

ČTVRTEK
11.8.

Den: 14/18°C
Noc: 11/7°C

PONDĚLÍ
15. 8.

Den: 20/24°C
Noc: 14/10°C

PRANOSTIKY
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to
pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu
a nejlepší víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.

Slunce
Vychází:

5:36
Zapadá:

20:08

-------------------

Měsíc

10. 8. 2016

Vychází:

13:24
Zapadá:

23:40

10.8.
Počasí na Vavřince jaké jest, takové udrží se po několik
dnů.
Svatý Vavřinec - první podzimec.
Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.
Do svatého Vavřince nechval pšenice.
Vavřincův déšť - myší úroda.
Je-li počasí o sv. Vavřinci pěkní, možno se těšit na deště.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim.

OBLOHA
10.8.
Měsíc v apogeu (nejdále od Země – 404 262 km)
Měsíc v první čtvrti (18.21 UT)
Planetka č. 19 Fortuna v opozici se Sluncem (9,6m)
Planetka č. 349 Dembowska v opozici se Sluncem (9,7m)
12.8.
Maximum meteorického roje Perseid
Perseidy jsou tradiční roj s každoročním maximem kolem 12.
srpna. Na letošní rok někteří experti předpovídají zvýšenou
aktivitu roje, tzv. outburst, kdy by mohla zenitová hodinová
frekvence dosáhnout přes 200 meteorů/hod. Jako nejvhodnější
pro pozorování
se jeví druhá
polovina noci z
11. na 12.
srpna. Měsíc
krátce po
půlnoci zapadne
a nebude rušit
svým svitem.
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FÁZE MĚSÍCE
10.8.

18.8.

25.8.

Co nám říkají
vlaštovky o
počasí?
Všimli jste si, že
letos je
v Loužnici více vlaštovek? V minulosti zde
sídlily jen Jiřičky.
Říká se: „Vlaštovky létají nízko pře zemi,
bude pršet.“. Vlaštovky létají za svou
potravou, kterou je hmyz. Ten je citlivý
na změnu tlaku. Při přechodu tlakových
níží, v nichž tlak klesá, létá hmyz stále
níže a za ním létají vlaštovky. Tlaková
níže přináší obyčejně zhoršení počasí a
někdy i déšť.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

8. 8. 2016
9. 8. 2016
9. 8. 2016
11. 8. 2016
13. 8. 2016
13. 8. 2016
15. 8. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Karla Černá
Jiří Hloušek
Kristýna Oriničová
Jaroslav Slavík
Bedřich Rathouský nejst.
Sára Kordíková
Miroslav Kramář

Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak, není z naší obce, ale má naši obec
rád a chce zde být uveden, stačí zavolat redakci.
VÝROČÍ
8.8. 1945 – Štěpán Rak, kytarista
9.8. 1943 – František Němec, herec
10.8. 1296 – Jan Lucemburský, český král a lucemburský vévoda († 1346)
11.8. 1805 - Byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.
11.8. 1948 – Jan Palach, student, který na protest proti okupaci
Československa armádami Varšavské smlouvy spáchal sebevraždu upálením (†
19. leden 1969)
12.8. 1881 – V Praze došlo k požáru Národního divadla. Kupole, hlediště a
jeviště divadla byly úplně zničeny.
12.8.1978 – Otevřen první úsek linky metra A (I.A) z Dejvické na Náměstí Míru.
13.8. 1775 – Vydala Marie Terezie nový robotní patent, ve kterém stanovila
maximální délku roboty na tři dny v týdnu.
14.8. 1887 – Jiří Červený, kabaretiér, spisovatel a skladatel († 6. května 1962)
15.8. 1953 – Jan Kraus, herec, moderátor, publicista, dramatik, režisér a autor
16.8. 1922 – Zdeněk Matějček, dětský psycholog († 26. říjen 2004)
16.8. 1941 – Karel Hvížďala, novinář, dramatik a spisovatel
17.8. 1949 – Ladislav Špaček, novinář, publicista, mluvčí V. Havla, znalec
etikety
VÝZNAMNÉ DNY
9.8. - Mezinárodní den původního obyvatelstva, římskokatolická církev si
připomíná holocaust Židů za 2. světové války, Mezinárodní den domorodců
12.8. - Mezinárodní den mládeže
13.8. - Den leváků
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:
13.8.1933 - LOUŽNICE - konána sokolská
slavnost spojená se cvičením. Místo slavnosti,
louka u brusírny pana Malého. Den pěkný,
návštěva slabší. Večer byla obvyklá zábava v
sokolovně.

7.8.2002 - hořela stodola u Berntů, díky
včasnému zásahu SDH Loužnice, byl oheň
uhašen a tím nenadělal katastrofální škody,
stodola stojí v těsné blízkosti domu.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 8. 8. – 14. 8. 2016,
slaví svátek:
8.8. - Soběslav je mužské křestní jméno
slovanského původu. Vykládá se jako „sám sobě
slavný, mající svou slávu, svůj vlastní
zákonodárce“. Ženskou podobou jména je
Soběslava.
9.8. - Roman je jméno pocházející z latiny, v
překladu znamená Říman. Ženskou verzí tohoto
jména je Romana.
10.8. - VAVŘINEC je jméno odvozené od
vavřínu a česká obdoba latinského jména
Laurentius. Latinské jméno se vykládá jako
laurentský, pocházející z Laurenta (zaniklé město
u Říma), případně také od laureatus, "vavřínem
ověnčený" čili vítězný; laurus je latinský název
vavřínu. Ženskou podobou je Laura.
11.8. - ZUZANA je ženské křestní jméno
pocházející z hebrejského jména שנשוש, Šošana,
což znamená lilie (původem možná z egyptského
sšn).
12.8. - KLÁRA pochází z latinského slova clarus,
„jasný“, „světlý“.
13.8. - ALENA je ženské jméno, o jehož původ
se vedou spory. Bývá považováno za odvozeninu z
ženských jmen Helena (Světlo v temnotách,
Pochodeň) či Magdaléna (Magdalská, nebo Věž),
nebo za poženštění mužského jména Alan
(Svornost).
14.8. - ALAN je mužské jméno keltského původu
a vykládá se jako svornost, soulad. Jméno Alena
je podle některých výkladů jeho ženskou
odvozeninou.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY

KYCOL - straček Fuchsův - Senecio ovatus
Mnoho lidí se ptá po bylince Kycol, v mnoha herbářích a
bylinkových knihách není o této bylince ani zmínka. Zato
v srpnu, ji najdete v našich lesích.
Hodně lidí si tuto bylinu také plete se Zlatobýlem, ale to
je velký omyl, Zlatobýl u nás roste ve dvou druzích
Kanadský a obecný, Kanadský najdete ve všech
zahradách a nyní i příkopech, obecný jen málo kde.
Kycol se nikdy nepoužívá vnitřně! Zato je úžasný
k omývání vnějších ran. Vnitřně by nám zatěžoval játra.
Kycol je typickou rostlinou jizerskohorských pasek a
okrajových, neobhospodařovaných luk. Je snadno
rozpoznatelný díky svým žlutým kvítkům a zvláštní „metlovité“ struktuře. Zvláštní jméno je lidové a jeho původ lze
spojovat s naším krajem. Údajně pochází z mluvy jizerských německých horalů - ze zkomoleného lidového názvu
Kühzagel – krajská oháňka, které se rostlina podobá. Kycol platil u jizerských horalů po celá staletí za všemocnou
bylinu, která dokázala vyléčit každou nemoc, celé rostliny byly sušeny na půdách a vyschlý kycol byl buď využíván
v domácím lékařství, nebo prodáván do sousedního Německa, kde se těšil velké oblibě.
Podle posledních výzkumů je léčivý především odvar
z kycolu, který lze dobře využít na odřeniny a další
poranění kůže. Jeho užívání vnitřně – například
popíjení čaje z kycolu - je problematické a rozhodně
se nedoporučuje. Pro určitý stupeň toxicity není
dostupný v oficiálním prodeji.
Kycol roste na pasekách, lesích a jejich okrajů, v
křovinách, mýtinách, preferuje půdy vlhké, výživné,
humózní.
Kycol je ideální pro matky rodičky, které
potřebují zahojit, koupele z odvaru Kycolu,
jsou pro tyto případy ideální.
Dříve se Kycolu využívalo k zastavování krvácení a
proti křečím.
Odvar z kycolu má dezinfekční účinky, pomáhá při
zevním použití v koupelích, na léčení odřenin,
spálenin a dalších poranění kůže. Popíjení čaje z
kycolu odborníci nedoporučují kvůli určité
jedovatosti celé rostliny. Záměna je možná se
zlatobýlem, který má léčivé účinky.
Pozor!
Celá rostlina obsahuje jedovaté alkaloidy, které
poškozují nervový systém. Působí i poškození jater.
Je to bylinka jen na vnější užívání!
Sedací koupel: lžíci kycolu spaříme vroucí vodou
(1 litr) a necháme 30 minut louhovat, scedíme a
nalijeme do teplé vody – do škopku, či do vany. Či
postižená místa odvarem jen omýváme.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
ZAPEČENÉ HOUBY
Miska nakrájených lesních hub, 4 rohlíky (mohou být i celozrnné), 6 vajec, 1 hrnek mléka,
sůl, pepř, Muškátový oříšek, petrželka, česnek, nebo medvědí česnek (sušený či naložený
v oleji), slanina na tenké plátky nakrájená.
Houby podusíme. V míse smícháme housky s mlékem a vytvoříme kaši, přidáme
rozšlehaná vejce, koření a vychladlé houby. Do formy na bábovku, případně biskupský
chlebíček, vyskládáme slaninu a opatrně vlijeme připravenou směs. Pečeme ve vyhřáté
troubě na 220°C cca 35 minut. Podáváme teplé či studené se zeleninou a pečivem.
HOUBOVÝ KRÉM
350 g směsi lesních hub, 60 g másla, 1 cibule, pokrájená nadrobno, 1 lžíce hladké
mouky, 1 menší brambora, oloupaná a nakrájená na kostičky, 1 l mléka, sůl a
čerstvě mletý pepř, pažitka a krutony z toustového chleba na ozdobu
Houby očistěte a pokrájejte na kousky. V hrnci rozehřejte máslo a opečte na něm
doměkka cibuli a houby; trvá to asi 4 minuty. Pak přisypte mouku, míchejte a
počkejte, až se zbarví do světle žluta. Přihoďte kostičky brambory, zalijte mlékem,
osolte a opepřete a vařte asi 15 minut, až budou brambory měkké. Krém
rozmixujte ponorným tyčovým mixérem, ozdobte pažitkou, krutony (případně
orestovanými drobnými houbami) a podávejte.
HOUBOVÉ ŠKVARKY
300 g syrového sádla, pokrájeného na kostičky, 2 lžíce sádla, 100 g lesních, nejlépe
lupenatých hub (růžovka, václavka, bedla, eventuálně žampion), nadrobno
pokrájených, šťáva z ½ citronu, sůl.
Sádlo vložte do hrnce a škvařte do rozpuštění (můžete i v domácí pekárně na
program Marmeláda). Mezitím v pánvi rozehřejte dvě lžíce sádla, vsypte houby,
osolte je a pět minut je bez pokličky duste do poloměkka.
Do vyškvařeného sádla vmíchejte podušené houby, citronovou šťávu, osolte a ještě
pět až deset minut na plotýnce míchejte. Vlijte do čistých sklenic a skladujte v
chladu. Podávejte s čerstvým chlebem.
HOUBOVÉ RIZOTO
4 lžíce másla, 1 větší cibule, nakrájená nadrobno, 4 stroužky česneku,
nadrobno nasekané, 250 g rýže, ideálně kulatozrnné, 750 ml horkého
zeleninového vývaru (může být z kostky), 1 kg směsi lesních hub, očištěných a
nakrájených nadrobno, sůl a pepř, 1 lžíce citronové šťávy, 100 g strouhaného
parmazánu.
V hrnci rozehřejte tři lžíce másla a doměkka na něm poduste cibuli a česnek.
Přisypte rýži a důkladně ji promíchejte tak, aby se každé zrníčko obalilo
rozpuštěným tukem. Přilijte dvě třetiny vývaru a přiveďte k varu. Osolte a
opepřete, přikryjte poklicí a na mírném plameni vařte asi čtvrt hodiny. Podle potřeby přilijte zbytek vývaru. Mezitím v
pánvi rozpusťte zbývající lžíci másla a poduste na něm houby. Osolte, opepřete a dochuťte citronovou šťávou.
Přesuňte je k rýži, přidejte zhruba polovinu parmazánu, zamíchejte a pod pokličkou nechte ještě deset minut dusit.
Podávejte okamžitě, posypané zbývajícím sýrem.
PUSINKOVÉ ŽAMPIONY
bílek - 1/2 hrnku, šťáva citronová - 1/4 lžičky, sůl - 1/4 lžičky, vanilkový
extrakt 1 lžička, cukr krystal - 1 hrnek, kakao 1 lžíce (holandského typu),
čokoláda tmavá 115 gramů
Ve skleněné nebo kovové misce ušleháme bílky do pěny. Přidáme citronovou
šťávu, sůl a vanilkový extrakt a dále šleháme za postupného přidávání cukru,
až vznikne tuhý sníh. Sníh naplníme do cukrářského sáčku s hladkou
trubičkou a na plech s papírem na pečení uděláme 36 malých kopečků jako
kloboučků žampionů. Pak uděláme ještě 36 nožiček žampionů (pro větší efekt různě vysoké, aby žampiony vypadaly
přirozeněji). Pak kloboučky i nožičky lehce přes sítko poprášíme kakaem. Vše vložíme do trouby vyhřáté na 110 °C a
pečeme (sušíme) asi 1 hodinu, dokud nejdou kloboučky snadno sloupnout z papíru. Mezitím rozpustíme čokoládu v
misce ponořené do horké vodní lázně. Do spodní části vychladlých kloboučků uděláme špičkou nože malý otvor pro
usazení nohy. Otvor potřeme čokoládou, vršky houbových nožiček namočíme do čokolády a přilepíme je ke
kloboučkům.
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PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI V LOUŽNICI
Myslíte si, že u nás není nic zajímavého? Že jsme jen obec, kterou protíná mezinárodní silnice I/10?
Tak to jste na omylu, v této nové rubrice Vám budeme přinášet zajímavosti z přírody v naší obci, ať už se jedná o
faunu, floru či geologii. Pokud o něčem zajímavém sami víte, budeme rádi, když se s námi podělíte. Je důležité znát
naši krajinu a obec, abychom ji také mohli chránit a být na ni pyšní.
ČÁP ČERNÝ
Je to možná 8 let, co k nám poprvé zavítal pár čápů černých. Hnízdili v lese na Zadním kopci. Toto hnízdo je
nyní již opuštěné, ale čápi jsou u nás stále a hnízdí v lesích kolem Haratiny či zásadských rybníků.
Čáp černý (Ciconia nigra) je zástupcem čeledi čápovitých
(Ciconiidae). Je to velký, převážně černý pták s bronzovým
leskem, červeným dlouhým zobákem a bílým břichem. Mezi
samcem a samicí téměř není rozdíl, mláďata jsou matně hnědá s
šedozeleným zobákem. Dožívá se věku přes 15 let.
Tento plachý, vzácnější obyvatel horských lesů, pahorkatin a lužních
lesů žije jednotlivě a velmi skrytě. Hnízdo z klacků a větví bývá
schováno v lesích v korunách starých stromů nebo na skalách. Je
rozšířen ve většině střední a východní Evropy a v mírnějších oblastech Asie až po
Dálný východ. Evropské a západoasijské populace táhnou na zimu do střední a
západní Afriky, ostatní do Indie a Číny.
Živí se převážně rybami a dalšími drobnými živočichy, které loví hlavně v menších
vodních tocích. Snáší obvykle 3–5 vajec, ze kterých se po měsíci líhnou mláďata s
bílým prachovým peřím.
Čápi černí staví svá hnízda na vysokých stromech, řidčeji na skalách.[6] Někdy použijí a dostaví i stará hnízda dravců.
Hnízdí většinu jednotlivě a dvě hnízda nebývají blíž než 500 m od sebe. Byly však zaznamenány i případy, kdy
vyhnízdil v kolonii čápa bílého. Ke stavbě hnízda používají především klacky a větve, někdy spojené blátem. Stejně
jako čápi bílí používají hnízdo opakovaně a pokaždé ho kus přistaví, takže časem může mít obrovské rozměry. Uvádí
se průměr 1,5 m, jinde 2 m. Hnízdo bývá většinou na jižních svazích, obvykle blízko lesní paseky nebo mýtiny. Zde se
po prohřátí země vytvářejí stoupavé proudy vzduchu, které čáp využívá ke svému vzletu.
Hnízdí od dubna do srpna jednou ročně, snáší obvykle 3–5 bílých slabě nazelenalých vajec, která jsou dlouhá kolem
65 mm a váží přes 80 g. Oba rodiče se v jejich zahřívání střídají. Inkubační doba vajec se udává 32–38 dní. Protože
však rodiče sedí obvykle již od prvního vejce, je celková doba sezení 35–46 dní. Oba také mláďata na hnízdě krmí
nejméně další dva měsíce (až 73 dní). V té době jsou již mláďata schopná letu, ale zůstávají ještě přibližně další dva
týdny na hnízdě, kde je rodiče přikrmují. Pohlavně dospívají ve třech letech, někdy je udáváno rozmezí 3–5 let.
Čáp černý je monogamní druh – po dobu hnízdění má tedy stálého partnera. V jednotlivých letech však své partnery
střídá.
Až do konce 19. století nebylo u nás doloženo jeho hnízdění. Teprve v 30. letech 20. století začal pravidelně hnízdit v
lužních lesích u soutoku Moravy a Dyje. Odtud se šířil dále na sever; v 50. letech bylo zaznamenáno první hnízdění v
Podkrkonoší. Nyní hnízdí roztroušeně v příhodných biotopech v podstatě na celém území až téměř po horní hranici
lesa – na Šumavě bylo zjištěno zahnízdění v nadmořské výšce 1050 m. Počet hnízdících párů se stále zvyšuje: na
konci 19. století šlo o nejvýše desítky párů, v letech 1973–77 už 100–150 párů. V roce 1994 proběhlo v Česku sčítání,
při němž bylo napočítáno minimálně 288 párů. Na začátku 21. století se stavy čápa černého odhadují na asi 300–400
hnízdících párů.

18

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 31/2016

DŮM a ZAHRADA
Palety, stále oblíbené a neokoukané. Pro velký úspěch přidáváme další tipy a nápady.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
Svátek svatého Vavřince
10.8. - Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Jeho učitel byl Sixtus II., který se později stal
papežem. Sixtus II. byl za vlády císaře Valeriána jako jeden z prvních pronásledovaných
křesťanů zatčen. Při svém zatčení nařídit sv. Vavřinci prodat všechen majetek a peníze rozdat
chudým. Císařův prefekt zanedlouho předvolal sv. Vavřince a rozkázal mu odevzdat všechny
poklady. Nato sezval sv. Vavřinec všechny chudé z okolí a před římským úředníkem je označil za
poklad církve. Rozhněvaný prefekt nechal sv. Vavřince zatknout a mučit. Podle většiny dnešních
odborníků byl sv. Vavřinec roku 258 n.l. sťat, ale legenda, podle níž byl zaživa upečen na roštu,
byla přijímána s takovou důvěrou, že od 4 století bývá zobrazován s roštem či na roštu.
Svatý Vavřinec je patronem sládků, kuchařů, cukrářů, nožířů, zbrojířů, školáků, studentů,
pradlen a sklenářů. Stejně jako svatý Florián byl ochráncem před požáry.
SLZY SVATÉHO VAVŘINCE –
V Itálii jim říkají slzy svatého Vavřince nebo - jako v Čechách - padající hvězdy. Noci od 10. do 17.
srpna patří jen jim, létavicím či perseidám, oněm drobným tělískům, která se uvolnila z jádra komety
Swift-Tuttle a při průletu zemskou atmosférou se mění na zářivou čáru na nebi.
Perseidám se říká slzy svatého Vavřince, protože to prý tak nebe plakalo nad krutou smrtí mučedníka,
kterého dal císař Valerianus v roce 258 umučit v den 10. srpna. Svatý Vavřinec byl arcidiákonem v
Římě, a když mu císař přikázal, aby mu odevzdal pohádkový církevní poklad, rozdal peníze těm
nejchudším. Řím je za to
svatému Vavřinci tak vděčný, že
mu zasvětil 34 kostelů. Na jih od
Říma, v městečku Amaseno mají
také ampulku s krví svatého
Vavřince, která se právě ve
dnech, kdy padají hvězdy,
rozpouští.
První záznamy o pozorování
Perseid pocházejí z Číny okolo
roku 36 n. l. Z pozdějších dob
pak nalézáme stále více a více
záznamů o pozorování „jasných
padajících hvězd“, ale teprve
roku 1866 se astronomovi G.
Schiaparellimu podařilo zjistit
původ tohoto meteorického roje.
Za vším je kometa Swift – Tuttle,
která má oběžnou dobu asi 135
let (některé zdroje uvádějí 120
let). Malé částice, které se z
komety uvolňují postupně
zaplnily celou její dráhu. A právě mrakem těchto částic prolétává naše planeta každé léto. Částice jsou o velikosti
zrnek prachu a tak všechny shoří ve vysokých vrstvách atmosféry. Meteory vylétávají jakoby z jednoho bodu na
obloze, kterému říkáme radiant. Tento radiant leží v souhvězdí Persea a odtud tedy název – Perseidy. Vzhledem k
tomu, že všechny tyto meteory mají společný původ a je jích hodně - hovoříme o meteorickém roji. Kdysi
nastávalo maximum Perseid okolo 10. srpna a tak se pro ně vžil lidový název „slzy svatého Vavřince“, protože
Vavřinec má právě desátý srpnový den svátek. První Perseidy můžeme spatřit již kolem 27. července. Maximum
roje pak nastává obvykle 12. srpna. Počet meteorů v maximu není konstantní. Když se kometa Swift – Tuttle
přiblíží ke Slunci dojde k „doplnění“ materiálu a tím stoupne i počet Perseid. Naposledy tato situace nastala v
letech 1991 a 1992. Tehdy bylo možno v maximu spatřit až 400 meteorů za hodinu. Počet meteorů bývá v
maximu asi 100 za hodinu. Předpovědět přesný čas maxima a počet meteorů je všeobecně velmi obtížné. Je to
asi jako předpověď počasí – může to vyjít i nemusí. Jasnost Perseid je asi 2,3 mag a obvykle se snižuje po
maximu. Konec činnosti roje nastává kolem 17. srpna.
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

PRŮMYSL
Sklářství v tomto roce opět ožilo. Zaopatřením míru, otevřely se hranice volnému obchodu. Po našem skle nastala
ohromná poptávka. Všecky druhy, všech odvětví našeho sklářství našly rychlého odbytu v cizině. Ceny za které se
tyto výrobky prodávaly, byly přímo pohádkové. Na jakost se tehdy moc nehledělo. Zboží špatné kvality našlo
svého odbytu. Zejména byl to rok 1920, ve kterém zbohatlo více lidí a každý hleděl jen obchodovat. I dělníci, kteří
pracovali při výrobě těchto artiklů ze skla, vydělali si u některých faktorů slušné peníze. Ovšem, že někteří
nedovedli si těchto ušetřit na časy pozdější. Zrovna tak i někteří z faktorů, příliš utráceli, spoléhaje na to, že tato
doba manufaktury bude na věky.
NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Revoluční Národní shromáždění vykonalo o tomto roce díla veliké důležitosti. Byla to především Pozemková
reforma, 8 mi hodinová doba pracovní, nový volební řád v obcích, hlasovací právo žen, a mnoho jiných ve
prospěch občanstva vydaných zákonů.
Foto: cesta do Loužnice z Bratříkova k Hybneráku, nahoře Kostřavec
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
"Moje manželka si přeje už pátý rok pod vánoční stromeček
kožich." "A nač potřebuje tolik kožichů?" "To nevím, ještě
jsem jí žádný nedal."
Tři manželské páry mají zájem vstoupit do ortodoxní sekty,
kde podminkou pro iniciaci je čtrnáctidenní sexuální
abstinence. Přijdou na přijímací pohovor a vrchní starší se
jich ptá, jestli dodrželi tuto podmínku. První manžel
odpovídá: - Jistě, bez problému, naše víra je silnější než
pudy. Druhý manžel odpovídá: - No, druhý týden jsem si
musel jít lehnout na gauč v obýváku, ale vydrželi jsme.
Třetí manžel v rozpacích říká: - Ze začátku to šlo, ale
potom manželka sahala na polici pro plechovku s fazolemi,
ta jí spadla a jak se pro ní ohnula, tak jsem se
neovládnul... No ale to k nám nemůžete. Já vím. Ostatně,
do Delvity od té doby taky ne ...
Nedávno bylo zjištěno, že pivo obsahuje stopová množství
ženských hormonů. Tato hypotéza byla dokázána tím, že
vědci dali stovce mužů vypít po 12 půlritrech. Poté zjistili,
že všichni účastníci pokusu (celých 100%) :
1. ztloustli;
2. nadměrně mluvili, přičemž jejich řeč nedávala smysl;
3. začali být přemrštěně citliví na chování ostatních vůči
nim;
4. neuměli řídit auto;
5. odmítali se omluvit, když nebyli v právu.
Dvě slečny hrají golf.
Jedné se povede dlouhý odpal, ale když se míček blíží k
zemi, slečna ztuhne. Trefila totiž přesně směrem na čtveřici
pánů, hrajících na vedlejší jamce… A vskutku: jednoho z
nich míček zasáhne a chlápek se zhroutí k zemi zkroucený,
s rukama vraženýma v rozkroku. Slečna neváhá a vyběhne
situaci nějak napravit. Chlap tam leží, heká bolestí, slečna
mu nabízí pomoc. On chvíli odmítá, ale slečna ho
přesvědčuje, že je fyzioterapeutka a tudíž se vyzná.
Postižený rezignuje, slečna mu zvedne ruce, rozepne
poklopec a začne oběma rukama masírovat.
Po pár minutách se ptá, jak se pán cítí.
On odpovídá: "Jo, jo, je to paráda, hrozně příjemné, jen
ten trefenej palec na ruce mě pořád bolí jak sviňa"

MOUDRÁ VĚTA
„Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.“
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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CO PATŘÍ DO ODPADOVÝCH NÁDOB?
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